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Documento de registo de participação nas dimensões da 

Avaliação de Desempenho Docente – Avaliação Interna (Anexo 5) 

Identificação do Avaliado:  

Nome: __________________________________________________ Grupo de Recrutamento: ________ 

N.º Cartão Cidadão: ________________________ N.º SIGRHE: ______________________

Situação Profissional:    Docente de Carreira:   Docente Contratado: 

Regime de Avaliação:     Geral:       Especial: 

Identificação do Avaliador:  

Nome: __________________________________________________ Grupo de Recrutamento: ________ 

N.º Cartão Cidadão: ________________________ N.º SIGRHE: ______________________

DIMENSÃO CIENTÍFICA E PEDAGÓGICA 

Domínios Parâmetros Classificação 

(1 a 10) 

A - Preparação e 
organização das atividades 

letivas 

Nível de desempenho que o docente evidencia no 
âmbito do rigor, coerência e inovação que empresta ao 
exercício de planificação das atividades letivas e de 
apoio pedagógico. 

Nível de desempenho que o docente evidencia na 
promoção da articulação curricular com outras 
disciplinas e áreas curriculares. 

Nível de desempenho que o docente evidencia na 
promoção da articulação curricular entre pares. 

Nível de desempenho que o docente evidencia no 
âmbito do conhecimento científico, pedagógico e 
didático inerente à disciplina/área curricular ou atividade 
de apoio em que exerce a sua função. 

Nível de desempenho que o docente evidencia no 
âmbito da conceção de estratégias de ensino adequadas 
às necessidades e ao contexto dos alunos/formandos.  

Classificação: 

B - Processo de avaliação 
das aprendizagens dos 

alunos 

Nível de desempenho que o docente evidencia no 
âmbito da conceção e implementação de estratégias de 
avaliação diversificadas e rigorosas. 

Nível de desempenho que o docente evidencia no 
âmbito da monitorização do desenvolvimento das 
aprendizagens dos alunos/formandos. 

Classificação: 

                             Classificação da Dimensão Científica e Pedagógica: 
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DIMENSÃO PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

Domínios Parâmetros 
Classificação 

(1 a 10) 

C - Contributo para a 
realização dos objetivos e 

metas do Projeto Educativo 

Nível de desempenho na participação na conceção, 

desenvolvimento, implementação e/ou avaliação de 

estratégias de melhoria e desenvolvimento ao nível do 

Projeto de Turma, de outras estruturas (Biblioteca, 

Clubes, Projetos,…) e/ou dos documentos institucionais 

e orientadores da vida da escola (PE, PAA, RI, …). 

Nível de desempenho no envolvimento de atividades que 

contribuam para o cumprimento dos objetivos e metas do 

Projeto Educativo e/ou desenvolvam a relação da escola 

com a comunidade. 

Classificação: 

D - Participação nas 
estruturas de coordenação 

educativa e supervisão 
pedagógica e nos órgãos de 

administração e gestão 

Nível de desempenho na contribuição para a eficácia dos 

órgãos e estruturas em que participa: Departamento 

Curricular, Conselhos de Diretores de Turma, Conselhos 

de Turma/docentes ou Equipas Pedagógicas e outras 

estruturas do Agrupamento. 

Nível de desempenho das funções inerentes aos 

cargos/serviços que lhe foram atribuídos. 

Classificação: 

Classificação da Dimensão Participação na Escola e Relação com a Comunidade: 

DIMENSÃO FORMAÇÃO CONTÍNUA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

Domínios Parâmetros 
Classificação 

(1 a 10) 

E - Formação contínua 
realizada e creditada pelo 

CCFCP  

Classificação obtida em formação contínua creditada 
realizada, ou equivalente, reconhecida pelo CCFCP. 

F - Mobilização do 
conhecimento adquirido na 

melhoria do trabalho 
colaborativo e no 

desenvolvimento das 
Metas do Projeto Educativo 

Nível de desempenho que o docente evidencia na 
mobilização do conhecimento adquirido, na melhoria das 
suas práticas de trabalho colaborativo e na prossecução 
das metas do Projeto Educativo. 

Classificação: 

Póvoa de Varzim, 

O Avaliador: ____________________________________ 
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